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Minnesanteckningar Regionalt programråd  Vård- 

och omsorgsprogrammet  

 
Tid Tisdag 18 februari 14.30-16.30 

 

Plats Storsthlm, Södermalmsallén 36 

 

 

Närvarande Aisha Amin, Mary Folkesson, Lotta Starlander, Anna Ohlsen, 

Patrik Marinilli 

 

Frånvarande:  Anders Broberg, Lena Alksten, Ann Strandqvist 

 

 

Dagordning:  

1. Mötet öppnades 

2. Val av sekreterare, Mary Folkesson 

3. Godkännande av dagordning, Ja 

 

4. Uppföljning hälsointyg.  
Vux rektorsnätverket har haft möte. Fortfarande oklart om vem som ska betala för 
bedömningen av hälsodeklarationen för att kunna få ett hälsointyg, ingen koncensus idag. 
Rektorer ska träffas och diskutera om man kan strömlinjeforma utbildningen så att 
utbildningen blir likartad i alla kommuner. 
Jonas Vig är sammankallande för ett möte med rektorer. De kommer eventuellt att 
diskutera på det mötet om hälsointyg ska kunna vara med i upphandling i alla 
kommuner. Antingen står kommunen för kostnaden eller så är det 
utbildningsanordnaren som står för kostnaden. Detta gäller vuxenutbildningen. Patrik 
mejlar Jonas kontaktuppgifter till Aisha, som tar kontakt med Jonas gällande frågan om 
hälsointyg, då detta har lyfts som en utmaning för många utbildningsanordnare inom 
vuxenutbildningen, främst pga. att kommunerna gör olika.  

 
 

5.  Validering 
Aisha och Patrik har varit med på två konferenser om validering. Det har varit en 
workshop, resultat från denna ska sammanställas och presenteras för Region Stockholm i 
april. Det finns i dagsläget riktlinjer och metodmaterial för validering som VO-College har 
tagit fram som kan användas (https://www.vo-college.se/validering). 

https://www.vo-college.se/validering
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Det behövs regionala stödstrukturer. Tillväxt och Regionplaneförvaltningen inom Region 
Stockholm har ett uppdrag att ta fram stödstrukturer. 
 
Valiweb- Region Norrbotten har arbetat med detta digitala verktyg. Kartläggningen görs 
digitalt. Mycket av valideringen görs digitalt, de utvecklar nu detta för komvux.  Vi följer 
arbetet.  
 
Patrik berättade om en valideringskonferens i Kronoberg.  
 
 
6. Språkstöd. Stora utmaningar. VO-College Stockholmsregionen har i samarbete med 

Stockholms universitets skräddarsytt en 7,5 poängkurs för att kunna arbeta 
språkstödjande inom utbildningen, och riktar sig till vårdlärare/yrkeslärare.  
 
Hur kunna stödja arbetsplatserna med regionala stödstrukturer? Dialog förs just nu 
med parter inom VO-College. Mer information lyfts på nästa möte.  

       Det finns ett antal personer som är utbildade språkstödjare inom  
       funktionshinderområdet men det är svårt att få reda på vilka de är.  

 
7. Kompetensstegar inom äldreomsorg och funktionshinder? 

De kommuner som ingår i VO-College Stockholmsregionen har fått ett uppdrag att 
inventera om det finns kompetensstegar på hemmaplan i kommunerna. Solna, 
Stockholms stad, Botkyrka, Sigtuna, Haninge.   
Vid anställningsbarhet ska det inte behöva vara beroende av vilken kommun man 
arbetar i tycker vi. 
Det finns Socialstyrelsens allmänna råd för att tillse att personalen ha rätt kompetens.   
Går att kontakta Åsa Danielsson, strategiskt nätverk för socialchefer framöver i 
frågan.  Vi följer upp detta vid nästa möte. 

 
8. Regional dialogkonferens, prel. 23 september 2020. Fokus på regleringen av yrket. 

             Få med stödstrukturer. Behöver bildas en arbetsgrupp. 
             Det ändrades dag till den 22/9 kl. 13-16, lokal bokad på Lindhagensgatan 98. 
 

 9.  Övrigt. 

      Didaktus vård och omsorgsprogram på Jakobsbergs gymnasium har startat upp ett  

      lokalt programråd. 

 

Nästa möte. 7 maj kl.14.30-16.30 lokal Norrskogen Södermalmsallén 36.  

 

Till nästa gång:   

Konferensen 

Lathund omvandlingsdokument, finns en på Skolverket också 

Validering 

Språkstöd 

 


